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úvodník

Vážení čtenáři,
snad v žádném ročním období nejsme tak blízko 
zázrakům jako koncem roku, v době Vánoc. Nač 
vlastně všechno to kvaltování, uklízení a nakupo-
vání? Každý na to má jinou odpověď, proč by jed-
na z nich nemohla znít – je nutné si uklidit před 
tím, než se stane zázrak.

Když si v tomto vydání přečtete rozhovor s Timem Sowellem 
ze společnosti Invensys Operations Management (str. 8 až 10), 
možná stejně jako já nabudete dojmu, že současné proměny prů-
myslové automatizace působí také téměř zázračně. Nepřekvapu-
je mě, že si stroje při zvětšených vibracích samy postěžují, že „se 
necítí dobře“, a dodavatel pošle náhradní ložisko dříve, než po-
rucha způsobí zastavení výroby. Z klidu mě nevyvede ani to, že 
si údržbář nasadí brýle Google Glass, které mu napovědí, jaké-
že provozní parametry má stroj, na který se podívá. K těmto „zá-
zrakům“ se obor automatizace krůček po krůčku přibližuje již 
drahně let a je jen přirozené, že jsou nyní uváděny do života. Ne-
skonale větší podiv vzbuzuje myšlenka využívání sociálních sítí 
k výměně profesních informací. V rozhovoru je zmíněno sdílení 
alarmových hlášení prostřednictvím Twitteru při řízení distribuč-
ní sítě či sdílení poznatků z vývoje pomocí „developmentpedie“. 
Se sdílením má naše „zkušená“ generace problém: máme oba-
vy ze zneužití informací a zábrany sdílet „své“ zkušenosti, aby 
nám je někdo nezcizil. 

Úplně jinak na tyto novinky hledí generace mladých techniků, 
kteří se teprve začínají rozkoukávat. Tu Tim Sowell označuje jako 
generaci Y. Právě tito mladí technici, žijící od dětství ve světě so-
ciálních sítí, si „své“ prostředí nedají vzít. Jsou zvyklí sdílet své 
úspěchy i neúspěchy a zabezpečení citlivých informací chápou 
pouze jako technický problém, nikoliv jako překážku. Proto nebu-
dou mít žádné zábrany využívat sociální sítě v prostředí průmys-
lové automatizace.

Nyní jde jen o to, aby generace Y měla vůbec chuť se na těch-
to změnách v automatizaci podílet – aby jim profese inženýra při-
padala natolik lákavá, že bude studium technických oborů jejich 
volba číslo jedna. Jak jim jen sdělit, že může být strhující účastnit 
se profesně této velké proměny, označované často dokonce za čtvr-
tou průmyslovou revoluci? Když už uvažujeme o divech a kouzlech, 
přišel mi na mysl slogan: „Chcete stát u zrodu zázraků? Studujte 
technické obory!“ Mohlo by to, milí čtenáři, zabrat?

Přeji Vám, aby Vás zázraky, divy a kouzla provázely celý příš-
tí rok.

Eva Vaculíková,
zástupkyně šéfredaktora

Harmonogram a ediční plán časopisu Automa na rok 2014
č. uzávěrka expedice oborové téma přehled trhu
1 12. 12. 13 21. 01. 14 trendy v oblasti zajištění spolehlivosti a bezpečnosti strojů a strojních zařízení; informační bezpečnost v průmyslu; 

řízení dopravy
bezpečnostní PLC

2 13. 01. 14 17. 02. 14 automatizace v hutnictví, slévárenství a těžkém průmyslu, automatizace v plastikářském průmyslu termokamery
3 11. 02. 14 13. 03. 14 chytré továrny a integrovaná výroba (mezinárodní veletrh Amper 2014) 
4 11. 03. 14 14. 04. 14 automatizace při těžbě, dopravě, skladování a zpracování sypkých materiálů
5 10. 04. 14 14. 05. 14 roboty, manipulátory, výrobní a montážní linky (veletrh Automatica v Mnichově), výrobní logistika, identifikace zboží 

a osob v průmyslové výrobě
snímače obrazu

6 12. 05. 14 13. 06. 14 technická diagnostika, řízení údržby, asset management, sledování spotřeby energií a surovin
7 10. 06. 14 14. 07. 14 řízení ve vodohospodářství a v čistírnách odpadních vod, řízení vodárenských a stokových sítí, ochrana proti povodním hydrostatické hladinoměry

8-9 11. 08. 14 09. 09. 14 automatizace v automobilovém průmyslu a strojírenské výrobě, automatizace obráběcích strojů (MSV v Brně)
10 11. 09. 14 10. 10. 14  automatizační technika pro elektrárny, teplárny a energetiku (Elosys v Trenčíně) vírové průtokoměry
11 10. 10. 14 12. 11. 14 řízené elektrické pohony a servopohony (SPS/IPC/Drives) měniče frekvence 
12 11. 11. 14 11. 12. 14 automatizační technika v chemickém a petrochemickém průmyslu a v plynárenství, produktovody

Foxboro Evo – co přináší novinka od firmy Invensys? .....................6

Marcel Sieling, obchodně-technický 
konzultant firmy Invensys z Neussu, 
přibližuje čtenářům vlastnosti systému 
Foxboro Evo, strategie migrace ze 
starších systémů a postup uvádění 
jednotlivých součástí systému Foxboro 
Evo na trh. Obsáhle se vyjádřil také 
k zabezpečení dat a komunikace 
řídicích systémů Foxboro.

Univerzální zapisovač: zaznamenává, vizualizuje a monitoruje .....20

Společnost Endress+Hauser letos 
odborné veřejnosti představila nový 
univerzální zapisovač Ecograph T 
RSG35 pro bezpečný, nezfalšovatelný 
záznam naměřených provozních 
hodnot a jejich vizualizaci. Hodí se 
také pro dohled nad sledovanými 
procesy, např. ve vodárenství nebo 
k monitorování technologických 
procesů v elektrárnách apod.

Rozbouřená Berounka přinesla novinku ........................................37

Když se letos v červnu 
prohnaly republikou ničivé 
povodně, nebyla ušetřena 
ani společnost Janka 
Engineering v pražském 
Radotíně. Pro majitele 
firmy původně katastrofická 
situace nakonec skončila 
šťastně – při nezbytné 
generální opravě byl 

poškozený lisovací stroj vybaven řídicím systémem  
Simatic S7-1500 od společnosti Siemens.

Bluetooth Low Energy není jen nová verze standardu Bluetooth..40

Článek shrnuje trendy 
v bezdrátové technice 
spojené s koncepcí internetu 
věcí: vývoj jednoduchých 
zařízení s malou spotřebou 
energie, energeticky 
úsporných metod 
bezdrátové komunikace 
s možností koexistence 

několika sítí v jednom prostoru a nakonec vývoj aplikačního 
softwaru pro mobilní zařízení, který bere ohled na minimální 
spotřebu energie.


